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Svendborg Kommune ønsker at styrke cykeltrafikken 
i kommunen. Cykling er ud fra miljø- og sundheds-
hensyn en ideel transportform, og få steder i verden 
er cykelkulturen så indarbejdet i dagliglivet som i 
Danmark. Betingelserne for at styrke cykeltrafikken 
er altså til stede. 

I Svendborg Kommune fylder cyklingen nogenlunde 
som i gennemsnittet af danske købstadskommuner. 
Men cyklingen kunne og burde have en større plads 
som et enkelt og økonomisk middel til at fremme 
befolkningens sundhed og bidrage til bedre miljø og 
klima.    

Svendborg Kommune lægger vægt på borgernes 
sundhed og miljørigtig transport, herunder at om-
givelserne indbyder til cykling. Som Cittaslow er det 
naturlige indsatsområder for Svendborg Kommune. 

Cykelfremme er allerede indskrevet i kom-
muneplanen og i en række af Svendborg Kommunes 
strategier og politikker. For tiden deltager Svendborg 
Kommune i et EU-støttet interregionalt cykelbypro-
jekt, hvor de overordnede mål bl.a. er reduktion 
af CO2-udledningen, stigning i cykeltrafikken samt 
fald i trafikuheld, hvor cyklister er involveret. Det er 
blandt andet gennem dette projekt Svendborg Kom-
mune har forpligtet sig til at udarbejde og beslutte 
en cykelpolitik. 

Cykelpolitikken samler trådene og udformer en sam-
let vision og en række mål og indsatsområder, som 
er gældende på tværs af fagområder i kommunen. 
Cykelpolitikken forpligter dermed også flere direk-
tørområder til at arbejde i samme retning.

Cykelpolitikken vil blive fulgt op af en handlingsplan 
for cykelfremme.

Cykelpolitikken, som har været i offentlig høring, 
er godkendt af Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og 
Ungeudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
og Kultur- og Planudvalget.
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Cykelpolitikken for Svendborg Kommune er blevet 
til på grundlag af en række undersøgelser af såvel 
fysiske forhold som cyklisternes adfærd og holdnin-
ger samt en dialog med en række interessenter med 
særlig fokus på cykling.

Udgangspunktet har været et politisk ønske om, 
at det skal være nemmere og mere sikkert at cykle 
både i Svendborg by og i de omkringliggende min-
dre byer og landområder. Det er afgørende for 
Svendborg Kommune, at fremtidens cykelpolitik er 
afstemt med cyklister og andre borgere. Udarbej-
delsen af denne cykelpolitik er derfor sket i et tæt 
samspil med en interessentgruppe med deltagelse 
af repræsentanter fra skoler, uddannelsesinstitu-
tioner, politi, cykelklubber, Dansk Cyklistforbund 
m.fl.

Som grundlag for cykelpolitikken har Svendborg 
Kommune udarbejdet ”Svendborg Cykelregnskab 
2010” baseret bl.a. på en lokal adfærds- og hold-
ningsundersøgelse fra efteråret 2010 og Trafiksikker-
hedsplanen fra 2009. Det er et vigtigt pejlemærke 
for cykelpolitikken i Svendborg Kommune, at 
brugernes tilfredshed er høj, og resultaterne fra 
undersøgelserne udgør et vigtigt grundlag for cykel-
politikken.

Cykelpolitikken er en udmøntning af kom-
muneplanen og skal endvidere ses i sammenhæng 
med en hel række andre politikker og planer, f.eks. 
Sundhedspolitikken, Den sammenhængende Børn- 
og Ungepolitik, Bevægelsespolitikken, Klimapoli-

tikken og Trafiksikkerhedsplanen. Det har derfor 
været en tværfaglig arbejdsgruppe, der på tværs af 
direktørområder og afdelinger har samarbejdet om 
at udvikle en cykelpolitik. 

Svendborg Kommunes deltagelse i det interre-
gionale cykelbyprojekt ”Cykler uden Grænser” har 
ligeledes bidraget med inspiration til cykelpolitikken. 
”Cykler uden Grænser” er et samarbejde mellem 
Kiel, Flensburg, Kolding, Esbjerg, Middelfart og Sv-
endborg Kommuner om fremme af cykling.

På baggrund af en interessentanalyse blev både 
interne og eksterne parter inviteret til et visions-
seminar på Svendborg Rådhus den 13. januar 2011. 
Her blev en innovativ og positiv tilgang til cykling 
anvendt til udvikling af ideer, målsætninger og ud-
pegning af indsatsområder. Visionsseminaret udgør 
således et væsentligt grundlag for Cykelpolitikken.

Baggrund for Cykelpolitikken
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Cykelregnskab 2010

•	 15,4% af alle ture sker med cyklen som trans-
portmiddel. Imidlertid er det kun 3,9% af den 
samlede kørte afstand, der tilbagelægges på 
cykel.

•	 60% af alle trafikanter cykler dagligt eller et 
par gange om ugen.

•	 35% af alle trafikanter benytter cyklen til 
arbejde eller uddannelse. 

•	 Motion, frisk luft og hurtighed er de primære 
argumenter for at tage cyklen. 

•	 Antallet af uheld med cyklister er faldende, 
men på skadestuen er hver anden trafikskade 
en cyklist.

•	 Kun 39% af cyklisterne er tilfredse med 
omfanget af cykelstier – og endnu færre er 
tilfredse med vedligeholdelsen.

•	 65% af skolebørnene i mellem- og ældste-
gruppen cykler til skole – men 20% bliver kørt 
i bil af forældre.

•	 Cyklingen i Svendborg kommune bidrager 
med en årlig CO2-reduktion på 2631 ton.

I Svendborg Kommunes cykelregnskab fra 2010 er 
der sat tal på cyklingens omfang, trafiksikkerhed 
og -tryghed, miljøforhold, borgernes holdning til 
cykling mv.

Ud fra cykelregnskabet kan man tegne en profil af 
cyklingen i dagens Svendborg kommune:
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Cykelregnskab 2010

Som overordnet ramme for arbejdet med cykel-
fremme i Svendborg Kommune er der udarbejdet 
en vision, som skal være styrende for alle indsatser 
relateret til cykelfremme.

Vision 

Svendborg by og land er attraktiv for cyklister. 
Vi er alle cyklister og bruger cyklen i det daglige. 

Det giver:
• mindre trængsel og større sikkerhed på vejene
• bedre sundhed for borgerne
• reduktion af CO2-udledningen
VISION
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For at opfylde visionen, som skal nås på lang sigt, 
har Svendborg Kommune opstillet en række mål, 
som skal nås inden for en kort årrække. For at 
vurdere om målene er nået, er der for hvert mål 
opstillet en række kvantificerede delmål, som der 
følges op på senest i 2014:

Mål

Det skal være trygt og sikkert at færdes på 
cykel i Svendborg Kommune.

Flere skal cykle - og flere skal cykle mere - til 
skole, job, uddannelse, i fritiden og i forbin-
delse med ferien.

Der skal etableres flere stier og faciliteter for 
cyklister

Borgerne skal kende Svendborg som en god 
cykelby og kende de tiltag og tilbud der er.

Delmål:
•	 Andelen, der fravælger cyklen som transport-

middel på grund af utryghed i trafikken må ikke 
være steget fra 2010 til 2014.

•	 Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne 
cyklister skal være faldet fra 5,75 pr. år (gen-
nemsnit 2007-2010) til 4,5 pr. år (gennemsnit 
2011-2014).

•	 Der er udarbejdet trafikpolitikker på alle skoler i 
Svendborg Kommune i 2014.

•	 Der er gennemført forsøg med bilfri zoner ved 
mindst tre skoler i 2014.

Delmål:
•	 Der etableres en følgegruppe med minimum 

15 deltagere (borgere/interessenter), som skal 
følge udmøntningen af cykelpolitiken. Der af-
holdes minimum et møde om året.

•	 Der afholdes mindst en kampagne om året med 
fokus på cykelfremme.

Delmål:
•	 Der etableres 20 km flere cykelstier og -baner 

fra 2010 til 2014.
•	 Der etableres mindst 5 tiltag, der forbedrer 

faciliteterne for cyklister (cykelparkeringshus, 
cykelpumper, vandposter eller andet).

•	 Andelen der er tilfreds/meget tilfreds med om-
fanget af cykelstier i kommunen øges fra 39% til 
45% fra 2010 til 2014. 

Delmål:
 • Cyklens andel af ture øges fra 15,4% i 2007-09 til 

20% i 2014. 
•	 Den daglige rejselængde på cykel øges fra 1,56 

km i 2007-09 til 1,75 km i 2014.
•	 Det sparede CO2-bidrag som følge af brug af 

cykel skal øges fra 2631 t/år i 2010 til 2950 t/år i 
2014.

•	 Andelen af personer, der bruger 30 minutter 
eller mere på daglig cykeltransport, øges fra 32% 
til 40% fra 2010 til 2014. 

•	 Andelen af trafikanter, der benytter cyklen til 
arbejde/uddannelse, skal øges fra 35% til 45% 
fra 2010 til 2014.

•	 Andelen af 5., 7. og 9. klasser, der oftest benyt-
ter cyklen som transportmiddel, øges fra 68% til 
75% fra 2010 til 2014. 

•	 Svendborg og Sydfyn er kendt som en populær 
cykeldestination.
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Målene for fremme af cykling opnås kun hvis Svend-
borg Kommune går foran og i samarbejde med 
borgere og brugere igangsætter konkrete initiativer 
på en lang række områder. Med baggrund i den 
opstillede vision og målene for cykelpolitikken er 
der udpeget syv temaer, som indsatsen for fremme 
af cykling særligt skal rettes imod:

Et sammenhængende net af cykelruter og facili-
teter for cyklister
Hvis flere i Svendborg Kommune skal op på cyklen 
skal de fysiske rammer være i orden. Med til de 
fysiske rammer hører bl.a. cykelstier og -baner, 
cykelparkering og forskellige servicefaciliteter for 
cyklister: skilte, pumper, vandposter mv. i byens 
rum og det åbne land.

Da kommunens fysiske struktur (f.eks. bystruktur og 
vejnet) har rod i en lang historie og ikke er tænkt ra-
tionelt og på én gang, må stier og andre cykelfacili-
teter nødvendigvis tilpasses de faktiske forhold. Det 
betyder, at et ruteforløb kan antage flere forskellige 
fysiske former undervejs, afhængigt af bl.a. den 
plads der er til rådighed: sti i eget tracé, sti langs vej 
og eventuelt opstribet cykelbane. Det væsentlige 
for at fremme cyklismen er, at der skabes fremkom-

Indsatsområder

melighed og sammenhæng for cyklisterne. Særlige 
stianlæg vil være et centralt element, men der skal 
også ses på uhensigtsmæssige barrierer, f.eks. sti-
bomme eller dårlige belægninger.

Når først der er etableret gode og sammenhæn-
gende cykelruter, er det vigtigt, at der følges op med 
belysning og skiltning tilpasset cyklisternes behov 
samt vedligehold sommer såvel som vinter. 

Idéer fra visionsseminar:
•	 Etabler et cykelrutenet med forskellige typer af 

stier tilpasset behov og omgivelser.
•	 Etabler cykelparkering tilpasset forskellige 

behov: overdækket, aflåselig, overvåget og 
eventuelt med bagagebokse ved terminaler, 
arbejdspladser og byens knudepunkter, mindre 
pladser/stativer ved butikker osv.

•	 Tilbyd service ude i gademiljøet, f.eks. pumper 
og vandposte.

•	 Udarbejd driftsplaner fokuseret på cyklisternes 
behov.

•	 Planlæg nye cykelanlæg med hjælp fra cyklister 
– se det fra en cykelsadel!
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Bevidstheden om risiciene i trafikken skaber utryg-
hed hos både nuværende og potentielle cyklister, 
og utrygheden kan i sidste ende afholde folk fra 
at cykle. Uanset at utrygheden ikke altid er vel-
begrundet, er det derfor vigtigt, at indsatsen ikke 
alene rettes mod objektivt farlige pletter i trafikken, 
men at også utrygheden tages alvorligt. Risikoen 
ved cykling og følelsen af utryghed skal imidlertid 
hele tiden sættes ift gevinsterne ved øget cykling 
indenfor sundhed, miljø samt privat- og samfund-
søkonomi.

Trafiksikkerhed og tryghed er ikke alene et kom-
munalt anliggende. Den enkelte cyklist har et stort 
ansvar for sig selv og medtrafikanterne ved bl.a. at 
respektere færdselsregler, udvise hensyn og holde 
cykel og andet udstyr i orden.

Idéer fra visionsseminar:
•	 Gennemfør sortpletarbejde med fokus på 

cyklister.
•	 Gennemfør sikkerhedskampagner målrettet 

cyklister: cykelhjelm, højresvingsulykker osv.
•	 Bedre kvalitet i anlæg og drift, f.eks. jævnere 

belægninger og forbedret snerydning.

Sundhed og cykling
Regelmæssig fysisk aktivitet kan være med til at 
bevare kroppen sund og rask og forebygge en række 
livsstils- og folkesygdomme, bl.a. forhøjet blodtryk, 
overvægt, diabetes 2, muskel/skelet lidelser, stress 
og psykiske lidelser. Regelmæssig fysisk aktivitet kan 
også medvirke til at mindske risikoen for, at sygdom-
me udvikles, eller tilstanden forværres. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk 
aktive ½ time dagligt, og at børn er fysisk aktive 
en time om dagen. Cykling er i den sammenhæng 
oplagt, idet den fysiske aktivitet dermed passes ind i 
det daglige skema i forbindelse med transport til og 
fra arbejde eller skole. Cykling har desuden mange 
fordele, da man fx let får pulsen op, og man belaster 
ikke kroppen på samme vis som ved eksempelvis 
gang eller løb.
Overordnet bidrager cykling til
•	 opbygning og styrkelse af muskelmassen
•	 forbedring af konditionen
•	 styrkelse af hjerte-karsystemet
•	 vægttab
•	 reduktion af stress

I Danmark er der en årelang tradition for at cykle i 
det daglige, til skole, arbejde og i fritiden. Der er for 
de fleste således ikke nogen sociale eller kulturelle 
barrierer for at cykle. Cykling kan derfor være en 
genvej til forbedret sundhed som en nem og let 
tilgængelig form for motion for de fleste.

Idéer fra visionsseminar:
•	 Opret cykelklubber i lokalsamfundet eller på 

arbejdspladser.
•	 Gennemfør kampagner med fokus på cyklingens 

betydning for sundheden.
•	 Motiver alle borgere i Svendborg kommune til at 

skifte en biltur om ugen ud med en cykeltur.

Sikkerhed, tryghed og cykling
Selv om trafiksikkerheden generelt er i bedring er 
cyklisterne fortsat en af de mest udsatte trafikant-
grupper i Svendborg Kommune. Gennem forbed-
rede anlæg og påvirkning af både de bløde og hårde 
trafikanters adfærd skal der arbejdes på at ned-
bringe cyklistuheldene. Hvert uheld er stadig ét for 
meget.

Indsatsområder
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Børn og unges cykling
Trods det at cykling giver børn og unge en fri og uaf-
hængig transportmulighed er der en stigende ten-
dens til, at børn bliver kørt i skole af deres forældre, 
eller at unge, straks de er fyldt 18 år, tager kørekort 
og lader cyklen ruste op i skuret. Som så mange 
andre vaner lægges grundlaget for transportvaner-
ne i barndommen - børnene kan blive fremtidens 
cyklister, hvis der gives alternativer til bilen.

Børn og unge er de måske væsentligste målgrup-
per til fremme af både gang og cykling. Får vi flere 
børn og unge til at cykle, vil de for det første lære 
at færdes sikkert i trafikken på egen hånd. For det 
andet vil det mindske den kørende trafik omkring 
skolerne og dermed højne trafiksikkerhed og tryg-
hed. Og for det tredje får børnene og de unge både 
motion og motorisk træning - i en tid med et sti-
gende antal overvægtige og stigning i andelen af 
borgere med folkesygdomme som f.eks. diabetes. 
Fysisk aktivitet giver desuden børn mere selvtillid 
og livsglæde, og børn der er fysisk aktive oplever i 
mindre grad at blive drillet og mobbet. Børn der er 
fysisk aktive er ved godt helbred, føler sig mindre 
hjælpeløse, har lettere ved at få venner og føler sig 

mindre udenfor. Der er således en række sociale 
fordele ved, at børn er fysisk aktive. 

Forældrene må fortsat være børnenes vigtigste 
rollemodeller, men skoler og institutioner har også 
en vigtig rolle, når det drejer sig om påvirkning af 
transportadfærd og valg af transportform. Derfor 
bør en lokal cykelpolitik være et naturligt element 
i den enkelte skole eller institutions værdigrund-
lag. For de unge som målgruppe kommer der nye 
rollemodeller ind, og her vil netværk og nye sociale 
medier spille en stadig større rolle.

Idéer fra visionsseminar:
•	 Lav en cykelpolitik for de enkelte skoler.
•	 Etabler en bilfri zone 100-400 meter omkring 

skolerne.
•	 Tilbyd cykelundervisning.
•	 Lav gå-eller cykelbusser (børnene opsamles 

lokalt og ledsages gruppevis til skole, gående 
eller cyklende).

•	 Etabler en web-baseret anvisning af den bedste 
(sikreste) skolevej.

•	 Lav cykelværksteder på skolerne.

Indsatsområder
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Som bosat i Svendborgs umiddelbare opland er 
vilkårene for cykelpendlerne forskellige. Mod øst er 
der eksempelvis etableret sti i eget tracé fra Skårup 
mod Svendborg. Til gengæld mangler Ørbækvej og 
Odensevej mod nord og Fåborgvej mod vest i for-
skelligt omfang facoliteter for cykelpendlerne.

Tilsvarende er der varierende serviceniveau mellem 
lokalbyerne i landområderne. Jernbanestien mellem 
Ulbølle, Vester Skerninge og Ollerup binder disse 
byer sammen for cykelpendlere og skoleelever, men 
tilsvarende muligheder mangler mellem lokalbyerne 
i øst: Hesselager, Gudme og Gudbjerg m.fl.

Idéer fra visionsseminar:
•	 Kommunen skal går foran som cykelvenlig ar-

bejdsplads.
•	 Forstærk deltagelsen i den årlige nationale kam-

pagne “Vi cykler til arbejde”.
•	 Gennemfør en målrettet indsats på virksom-

heder: Firmacykler, badeforhold og ordentlig 
cykelparkering.

•	 Giv bedre vilkår for kombinationsrejser (f.eks. 
cykel/tog) ved f.eks. at tilbyde lånecykler på 
pendlerstationer.

Cykelpendling
Undersøgelser viser, at bilen fylder rigtig meget i 
den daglige transport til og fra arbejde. Det er ikke 
så underligt i betragtning af, at flere og flere vælger 
arbejde og bosted langt fra hinanden. For de pend-
lere, som har langt mellem bolig og arbejde, kan der 
arbejdes med særlige indsatser, som forbedrer sam-
menhængen mellem kollektiv transport og cykling. 
Kombinationsrejserne kan lettes og forenkles med 
gode cykelparkeringsfaciliteter ved stationer og 
stoppesteder, cykelmedtageordninger og pendler-
cykler ved stationen. 

Med en stigende trængsel i myldretiderne bliver 
cyklen et mere realistisk alternativ til bilen. Også for 
pendlerne er argumentet om cykling som den enkle 
og tilgængelige daglige motion centralt.

En af Svendborgs styrker som cykelby nu og i frem-
tiden er byens begrænsede udstrækning. Der vil 
sjældent være meget mere end 3-4 km mellem 
bymidte og bygrænse. For pendlere med bolig og 
arbejdssted indenfor Svendborg by og nærmeste 
opland betyder det, at cyklen er et oplagt førstevalg, 
hvis infrastrukturen ellers er i orden.

Indsatsområder
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Turisme og cykling
Svendborg kommune og Sydfyn hører til blandt 
landets bedste cykeldestinationer, og cyklisterne 
fylder betydeligt i billedet af den sydfynske turisme. 
Sydfyn er ikke blot søgt af danske familier, men er 
flittigt benyttet af tyskere, skandinaver og over-
søiske turister, som omkring Det Sydfynske Øhav 
kan finde en blanding af kultur og natur indenfor 
gode cykelafstande.

Cykelturismen passer godt ind i den sydfynske tu-
rismes profil, som er kendetegnet bl.a. ved natur- 
og kulturoplevelser og dyrkelsen af det gode, sunde 
liv. 

Fordelen ved at satse yderligere på Svendborg 
Kommune og Sydfyn som cykeldestination er, at de 
faciliteter, der tiltrækker cykelturisterne, i høj grad 
er de samme, som også gør kommunen og området 
attraktiv for hverdagscyklisterne. Forbedrede cykel-
ruter ad f.eks. nedlagte jernbaner mellem bymidten 
og oplandet vil være til glæde for både turisten og 
pendleren. 

Idéer fra visionsseminar:
•	 Lav en fokuseret, tværkommunal markedsføring 

af Svendborg som en attraktiv kommune at 
cykle i for lokale. 

•	 Sørg for at videreudvikle cykelrettet turistinfor-
mation via web og mobile tjenester.

•	 Styrk udviklingen af temaorienterede cykelruter 
•	 Skab bedre cyklistorienterede overnatningsfa-

ciliteter.

Indsatsområder
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Kampagner, dialog og arrangementer for cykel-
fremme
Cykelpolitikken for Svendborg Kommune er ble-
vet til i en dialog med cyklister og andre relevante 
interessenter. Herved afspejler cykelpolitikken 
forhåbentlig i større udstrækning de problemer og 
behov, der findes ude i trafikken. Svendborg Kom-
mune ønsker at videreføre dialogen med borgerne 
om, hvordan Svendborg og Sydfyn kan blive et 
bedre sted at cykle.

Valget af cyklen frem for bilen sker formentlig både 
ud fra rationelle og irrationelle begrundelser. Anlæg 
af stier og cykelparkering er således ikke i sig selv 
nok til at få flere op på cyklen. Der skal suppleres 
med dialog, kommunikation og tiltag og markeds-
føring, der generelt kan øge motivationen. 

Kommunikation og italesættelse af cykling kan ikke 
overvurderes. Cykling er et brand, som flere og flere 
kommuner tager til sig - og vel at mærke et brand 
med mening og positive effekter.

Idéer fra visionsseminar:
•	 Gennemfør lokale tiltag i forbindelse med 

nationale cykelkampagner, f.eks. “Vi cykler til 
arbejde” og Alle Børn Cykler”.

•	 Lav konkurrencer og events, f.eks. konkurrencer 
mellem byer, landsbyer, skoler og virksomheder.

•	 Etabler en web-baseret cykelruteplanlægger. 
•	 Lav et målrettet kampagnemateriale om f.eks. 

sundheds- eller miljøgevinster ved cykling.
•	 Etabler en cykelhjemmeside for Svendborgs 

kommunes cyklister med alle relevante cyklistin-
formationer samlet på ét sted.

Indsatsområder
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